
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دًَر ًبحیِ ای است وِ اس آى جْت پیًَذ پَست 

در صَرتیىِ سخن سَختگی . ثزداضتِ هی ضَد

اهىبى پیذایص هجذد الیِ .ػویك ٍٍسیغ ثبضذ 

اپیتلیبل ٍجَد ًذارد ٍدر ًتیجِ اًجبم پیًَذ پَستی 

لجل اس اًجبم گزافت  .ضزٍرت پیذا هی وٌذ

پَستی سخن ثبیذ تویش ثبضذ ثزای ّویي هٌظَر 

عی چٌذ هزحلِ جْت اًجبم تویشی سخن ثیوبر در 

ٍ ػول دثزیذهبى ثِ اتبق ػول فزستبدُ هی 

رًگ پَست آهبدُ پیًَذ پَستی هؼوَال .ضَد

صَرتی ثَدُ ٍ ظبّز آى سفت ٍ ثزاق هی ثبضذ 

ػول پیًَذ پَستی اًجبم ضذُ ٍ ثتذریج ثب ثَجَد .

ػزٍلی خَى رسبًی ٍ تغذیِ هی  آٍردى ارتجبط

ُ هبًذى پَست پیًَذ ضَدٍ ّویي ػول هَجت سًذ

 .سبػت عَل هی وطذ 24-48ضذُ هی حذٍد 

 

 :اًَاع پیًَذ پَستی 

اتَ گزافت در ایي ًَع پیًَذ پَست اس لسوتی اس  

ثذى ثزداضتِ ضذُ ٍ ثِ لسوت دیگز وِ ًیبس ثِ 

 .پیًَذ پَستی دارد پیًَذ هی ضَد

در ایي ًَع پیًَذ پَست اس ثذى یه :آلَگزافت 

 .فزد دیگز پیًَذ هی ضَد فزد ثزداضتِ ٍ ثِ ثذى

سخن ّبیی وِ لبثلیت خًَزسبًی لبثل اعویٌبًی 

ًذارًذ ٍ یب سغح ثشرگی را دارًذ ّویطِ ثب پیًَذ 

سخوْبیی .ًیوِ ضخبهت پَستی پَضبًذُ هی ضًَذ 

وِ توبهی ضخبهت درم ٍ اپیذرم جْت پیًَذ 

پَستی پَستی ثزداضتِ هی ضًَذ ًیبس ثِ خًَزسبًی 

غٌی دارًذ ٍ ثغَر ولی ثزرٍی سخن ّبی 

در .هیش غیز ػفًَی گذاضتِ هی ضًَذوَچه ٍ ت

ایي ًَع پیًَذ توبهی ضخبهت درم ٍ اپیذرم جْت 

 ثزداضتِ هیطَدپیًَذ

تعالي  بسمه
اس ثزداضتي پَست اس  گزافت پَستی ػجبرت است

لسوت سبلن ٍ لزار دادى آى ثز رٍی لسوت 

الیِ سایبی .سَختِ وِ ًیبس ثِ پیًَذ پَستی دارد 

-10هحل دًَر هجذدا ثب تَلیذ پَست در هذت 
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افشایص درد، گزم ضذى ًبحیِ ٍ یب خزٍج  

اس فَرا ثب پشضه هؼبلج هؼبلج خَد تن تزضحبت

ثگیزیذاس ّز ًَع دستىبری سخن ، خزاضیذى ، 

ضزثِ سدى ثِ سخن ٍ لزار گزفتي در هؼزض ًَر 

گزفتي پیًَذ پَستی را .آفتبة خَدداری وٌیذ

ثزای گزفتي پیًَذ پَستی ثِ .ته ضذى هی گَیٌذ

 .هَارد سیز تَجِ داضتِ وٌیذ

جْت پیطگیزی اس ػفًَت اس دستىبری سخن 

 .خَدداری وٌیذ

پزٍتئیي ٍ پزوبلزی را رػبیت رصین غذایی پز

 .وٌیذ

اس حزوت دادى ػضَی وِ رٍی آى پیًَذپَستی 

 .اًجبم ضذُ خَدداری وٌیذ

اًذام گزافت ضذُ را ثبالتز اس سغح للت لزار 

 . دّیذ

 

 

  

ثزای .اردایي ًَع پیًَذ ثِ خَى رسبًی غٌی ًیبس د

گذاضتي گزافت ثز رٍی صَرت هی تَاى اس 

ًبحیِ ثبالی تزلَُ ،اعزاف گزدى ٍ یب پَست سز 

ثزای گزافت ًَاحی اًتْبیی ثذى یب .استفبدُ وزد

تٌِ اس لسوت ضىن ، راًْب ٍ یب ثبسي استفبدُ هی 

ضَدٍ ثزای اًگطتبى اس لسوت داخلی ثبسٍّب ثزای 

اًگطتبى اس لسوت داخلی ثبسٍّب ،ثزای 

پیًَذهلتحوِ چطن اس درٍى حفزُ دّبى ٍ ثزای 

ًَن اًگطتبى اس پَست پطت دست استفبدُ هی 

. ضَد

 :ػفًَت سخن 

هَارد گشارش ضذُ است ثبیذ % 3ػفًَت فمظ در 
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